
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 23 mei 2022 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2444141 (R)

Veiligheids-en Preventiecontract 2022.- Toelage aan de vzw "Transit" (Ministerie van Binnenlandse
Zaken).
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 1.015.150,93 EUR aan de vzw "Transit".-
Artikel 30042/33202 van de gewone begroting 2022.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2464335 (R)

GAS.- Verkeersinbreuken.- Protocolakkoord.- Toevoeging van het parkeren op een parkeerplaats voor
PMH.
Gewijzigde protocolakkoord met betrekking tot de verkeersinbreuken tussen de Stad Brussel en de
Procureur des Konings.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -

2464148 (R)
Belastingreglementen 2023 - Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische
logies voor het aanslagjaar 2023.
1) De fiscale administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te belasten met de heffing, de
inkohiering, de inning en de invordering van de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de
inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2023.- 2) Het College van Burgemeester en
Schepenen te belasten met de mededeling van de beslissing op punt 1 genomen, aan de gewestelijke
fiscale administratie overeenkomstig artikel 4/1 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 26/01/2017 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien door de
ordonnantie van 23/12/2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2462836 (R)

Vzw "1001 Valises".- Partnerschapovereenkomst 2022.
Partnerschapovereenkomst tussen de Stad en de nv Tempora voor het "Balkan Trafik Festival".-
Logistieke bijstand.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2462698 (R)

Financiering van het hospitaal UVC Brugmann en het hospitaal UKZKF deel uitmakende van de IRIS-
groep.- Hoofdelijke borgstelling voor de noodzaak aan korte termijnkredieten voor 2022.-
Overeenkomsten tussen de Stad Brussel en Belfius Bank.
1) Principe van de hoofdelijke borgstelling voor de korte termijnkredieten voor het hospitaal UVC
Brugmann deel uitmakende van de IRIS-groep - jaar 2022 ten belope van een maximumbedrag van
40.000.000,00 EUR.- 2) Principe van de hoofdelijke borgstelling voor de korte termijnkredieten voor het
hospitaal UKZKF deel uitmakende van de IRIS-groep - jaar 2022 ten belope van een maximumbedrag van
20.000.000,00 EUR.- 3) De overeenkomsten van borgstelling tussen de Stad en Belfius Bank goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2427372 (R)
Financiering van de investeringen.- Marktconsultatie voor het aangaan van leningen bestemd voor de
financiering van de buitengewone dienst 2016 van de Stad Brussel en voor de financiering van het
dienstjaar 2017 van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.
1) Principe van de lancering van een marktconsultatie (loten 1, 2, 3 en 4) voor het aangaan van leningen
voor een uitgave van een bedrag van 100.228.766,04 EUR bestemd voor de financiering van de
buitengewone dienst 2016 van de Stad.- 2) Principe van de lancering van een marktconsultatie (loten 5, 6
en 7) voor het aangaan van leningen voor een uitgave van een bedrag van 5.878.175,28 EUR bestemd
voor de financiering van de buitengewone dienst 2017 van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene,
onder voorbehoud van machtiging van de Stad Brussel door deze laatste.- 3) De lijst der banken die
uitgenodigd zullen worden om een offerte in te dienen op basis van het consultatiereglement DET2016
aannemen, hetzij de banken Argenta spaarbank NV, Belfius bank NV, BNP Paribas fortis, ING België
NV, KBC Bank.- 4) De Stad Brussel aanduiden als handelend voor zichzelf en voor rekening van de
Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.- 5) De administratieve en technische clausules aannemen zoals
vermeld in het consultatiereglement nr. DET2016.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Hellings

[7] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2455741 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een zitmaaier met cilinders voor de
Sportdienst van het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (CDA/012322/JCV).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012322/JCV.- Uitgave van 42.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikel 76410/14453 van de buitengewone begroting van 2022 (onder
voorbehoud van de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van
beslissing nr. 84 van het College van 12/05/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2448784 (R)

Partnerschapsovereenkomst met de vzw "ISF" voor de organisatie van het evenement ter bevordering van
vrouwensport "She Runs" van 12 tot 18/09/2022.
Partnerschapovereenkomst met de vzw "International School Sport Federation" voor de organisatie van
het evenement "She Runs".

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Hariche

[9] Personeel - Human ressources -  - 2459567 (R)
JUR - Departement Organisatie.- Wijziging van de personeelsformatie.
De gewijzigde personeelsformatie van het Departement Organisatie aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2462080 (R)

The Beit Project Assoc.- Partnerschapsovereenkomst.
Partnerschapsovereenkomst tussen The Beit Project Assoc en de Stad Brussel (Bibliotheek Bruegel).

-----------------------------------------------------------------------
[11] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2461487 (R)

“Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles - École supérieure des Arts”.- Overeenkomst "Kunst en
Plant - Biënnale van Aat 2022".
Overeenkomst "Kunst en Plant - Biënnale van Aat 2022" tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de
“Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles - École supérieure des Arts”, de vzw "Maison culturelle
d'Ath" en de stad Aat.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Dhondt

[12] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2463271 (R)
Toekenning van een toelage van 4.800,00 EUR aan les Amis du Primerose V.Z.W.
Toekenning van een toelage van 4.800,00 EUR aan de VZW les Amis du Primerose ter bevordering voor
het maken van een fresco op het asfalt in Laken.- Artikel 41006/33202 van de gewone begroting 2022,
onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.- Schatkist.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[13] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2464353 (R)
Reglement betreffende de vergoeding van de handelaars van de werf Toots.
Aanneming van het gemeentelijk reglement betreffende de vergoeding van de handelaars van de werf
Toots.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Jellab

[14] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2457469 (R)
Wedstrijd "Brussel in de bloemen 2022".- Reglement 2022.
Reglement voor het jaar 2022 betreffende een wedstrijd voor bebloemde gevels en versieringen op basis
van bloemen die zichtbaar zijn vanaf de straat.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2457686 (R)

TV/2022/125/EV - Aanhangsel nr. 1 bij de overeenkomst van 20/04/2020 tussen de Stad Brussel en
Leefmilieu (TV/2020/26/EV).- Subsidie studie van het park Meudon.
Aanhangsel nr. 1 (TV/2022/125/EV) bij de overeenkomst voor de subsidie dd. 20/04/2020
(TV/2020/26/EV) door Leefmilieu over de studie van het park Meudon (Herstel van het blauwe netwerk
van het Meudon-complex in Neder-over-Heembeek).

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Persoons

[16] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2463719 (R)
Aankoop van bibliotheekcollecties voor de Nederlandstalige Brusselse openbare bibliotheken.-
Raamovereenkomst.
Raamovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en de Stad Brussel voor de aankoop van bibliotheekcollecties voor de Nederlandstalige Brusselse
openbare bibliotheken.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2463867 (R)

Gebruik van de leerplannen van de tweede en derde graad voor secundair onderwijs en OV4
buitengewoon secundair onderwijs.
Gebruik van de leerplannen van GO! wordt vastgesteld.- Voor het Atheneum Karel Buls
(instellingsnummer 32177), het Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck (instellingsnummer 32284)
gebruik maken van de leerplannen tweede en derde graad van het GO!.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Stedenbouw - Plan - Planning - 2459865 (R)

Stopzetting van het BBP nr. 15-01 "Wetenschap".- Aanbevelingen voor de Europese wijk.
1) Stopzetting van de uitwerking van het BBP "Wetenschap".- 2) Deze beslissing wordt meegedeeld aan
de gewestelijke autoriteiten die belast zijn met de ruimtelijke ordening.- 3) Kennisneming van de
aanbevelingen voor de Europese wijk.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2461795 (R)

22 PLAN TOPO-EXPERTISE.- Rooilijnplan - Hopstraat.- Plan 7522.- Voorlopige aanneming.
1) Voorlopig aannemen van het rooilijnplan nr. 7522.- 2) Het College van Burgemeester en Schepenen
belasten met de wettelijke formaliteiten.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[20] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2462600 (R)

Stripparcours van de Stad Brussel.- Programma 2022 : overheidsopdracht voor diensten met als doel de
verwezenlijking van de muurschildering «Vandergoten» op de zijmuur van het gebouw gelegen aan de
Emile Bockstaellaan 302-304 te 1020 Laken.- Principe.- (Ref. 20220426).
Plaatsen van een overheidsopdracht voor aanneming van diensten via onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking na raadpleging van 4 economische actoren.- Bestek nr. CAR/22/PN/236.-
Geraamde uitgaven : 45.375,00 EUR (btw inbegrepen).- Artikel 93022/74951 van de buitengewone
begroting van 2022 onder voorbehoud van het goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende
overheid.- Project AP22-14-2013.- Kennisnemen van de beslissing nr. 288 van het College van
12/05/2022, in toepassing van artikel 234 §§ 1 en 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Houba

[21] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2460874 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het ontwerp, de vervaardiging en de installatie van een
origineel en duurzaam kunstwerk van Felice VARINI voor het centrale cilindrische atrium van het
toekomstige administratieve centrum van de Stad Brussel (CDA/012412/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d), i),
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012412/LDR.- Uitgave van
227.000,00 EUR inclusief 6% btw.- Artikel 10433/74951 van de buitengewone begroting van 2022 (onder
voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2462919 (R)

Toerisme 2022.- Partnershipovereenkomst tussen de Stad, het OCMW en de vzw "Rock The City".
De samenwerkingsovereenkomst aannemen tussen de Stad, het OCMW van de Stad en de vzw "Rock The
City", die als onderwerp heeft om de financiële hulp te bepalen die door de Stad aan de vzw wordt
toegekend in het kader van haar missie.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2462714 (R)

Cultuur.- Specifieke toelagen aan verschillende verenigingen : 27.425,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 27.425,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1)1.700,00 EUR aan de vzw "Idoru" voor Brussels Porn Film Festival 2022; ED 22/20796;
2)2.500,00 EUR aan de vzw "Artaddict" voor "Art Truc Troc & Design 2022"; ED 22/20647;
3)2.000,00 EUR aan de vzw "Dolle Mol Project" voor het project « Le Printemps du Dolle Mol – Cycle
d’expositions» ; ED 22/20426;
4)1.725,00 EUR aan de vzw "Organum Novum" voor het Zomerfestival "L'Eté de l'Orgue"; ED 22/20425;
5)750,00 EUR aan de vzw "Les Volontaires de Bruxelles 1830" voor de jaarlijkse mars ter herdenking van
de slag om Brussel; ED 22/20424;
6)5.000,00 EUR aan de vzw "Zoart" voor haar werking; ED 22/20422;
7)750,00 EUR aan de vzw "L'Estampille", espace - voor de werking; ED 22/20418;
8)1.750,00 EUR aan de vzw "Chicago Back" voor de culturele avond "Ramadan 2022"; ED 22/20417;
- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2022.
9)3.000,00 EUR aan de vzw "Tremplins" voor het Brussel Babel Festival 2022; 22/20423;
10)2.000,00 EUR aan de vzw "La Chapelle des Minimes" voor de organisatie van cantateconcerten van JS
Bach in «La Chapelle des Minimes» ; ED 22/20421;
11)250,00 EUR aan de vzw "Comité International de Musique et de Festivals Pro Musica Pulchra" voor
het project "Orgelwandeling"; ED 22/20420;
12)6.000,00 EUR aan de vzw "VKRS" voor de organisatie van het VKRS Festival – editie 2022 in de
Rijke Klaren; ED 22/20419.
- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele

[24] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2197519 (R)
Leopoldstraat - ondergrondse doorgang - erfpacht.
Toelating geven aan de Stad, vertegenwoordigd door haar Grondregie, om een ondergronds volume met
een oppervlakte van 1a 10ca 73 dma (110,73 m²) gelegen onder de Leopoldstraat voor een verlengbare
duurtijd van 27 jaren in erfpacht te geven aan de Muntschouwburg mits een jaarlijkse vergoeding van
6.434,00 EUR (geïndexeerd).

-----------------------------------------------------------------------
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[25] Stedenbouw - Plan - Planning - 2460348 (R)
Planning en Ontwikkeling.- Tijdelijke bezetting.- Dikkelindelaan.- Bezettingsovereenkomst.
1) Bezettingsovereenkomst ter bede met betrekking tot het gebouw met buitenterrein gelegen 2A
Dikkelindelaan, aan de hoek met de Boechoutlaan in de Heizelwijk tussen de vzw “Camping 58” en de
Stad Brussel.- 2) Het College is belast met de uitvoeringsmodaliteiten.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2464408 (R)

OPP/2019/035.- Zaterdagplein, 1-3.- Verhuren kantoren.- Huurwaarborg Allianz.
Vastleggen van de huurwaarborg betreffende het huren van twee verdiepingen in het gebouw.-
Bankgarantie ter waarde van 193.492,27 EUR.- Artikel 93066/51451 van de buitengewone begroting 2022
(onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid).

-----------------------------------------------------------------------
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